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Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви, у 
Господі, є достовірним доказом мого апостольства. 
Ось моя оборона перед тими, що мене судять. Хіба 
ми не маємо права їсти й пити? Хіба ми не маємо 
права водити (з собою) сестру-жінку, як інші 
апостоли, брати Господні, і Кифа? Чи може один я і 
Варнава не маємо права не працювати? Хто колись 
власним коштом ходив у похід? Хто садить 
виноградник, і не їсть із нього плоду? Хто пасе 
стадо, і не живиться молоком від стада? Хіба я 
говорю тільки як людина? Хіба й закон не каже 
цього? Таж у законі Мойсея написано: «Не зав'язуй 
рота волові, як молотить.» Чи Бог турбується про 
волів? Чи, може, ради нас говорить? Бож ради нас 
написано, що, хто оре, мусить орати в надії, і хто 
молотить, -молотить теж у надії, що матиме щось із 
того. Коли ж ми сіяли у вас духовне, то чи велика 
річ, коли пожнем ваше тілесне? І коли інші мають це 
право над вами, чому радше не ми? Однак, ми не 
користуємося цим правом, а ввесь час терпимо, щоб 
не робити ніякої перешкоди Євангелії Христовій.  
 
 

 
 
 
 
 

 
“Тому Царство Небесне схоже на царя, що хотів 
звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав 
зводити рахунки, приведено йому одного, що винен 
був десять тисяч талантів. А що не мав той чим 
віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей 
і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому 
в ноги, поклонився лицем до землі й каже: Потерпи 
мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан 
над тим слугою, відпустив його й подарував йому 
борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх 
співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив 
його й заходився душити його, кажучи: Віддай, що 
винен. Тож співслуга його впав йому в ноги й почав 
його просити: Потерпи мені, я тобі зверну. Та той не 
хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не 
поверне борг. Якже побачили товариші його, що 
сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана й 
розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан 
покликав його і сказав до нього: Слуго лукавий! Я 
простив тобі ввесь борг той, бо ти мене благав. Чи 
не слід було й тобі змилосердитись над твоїм 
товаришем, як я був змилосердився над тобою? І 
розгнівавшись його пан, передав його катам,  

 
аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій 
Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з 
вас не прощатиме братові своєму з серця свого.”  
 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
ЧАСТИНА ТРЕТЯ «ЖИТТЯ ЦЕРКВИ» 

704 Третя частина Катехизму у світлі Божого 
Об’явлення та на основі східнохристиянської 
традиції розкриває життя та діяльність християнина 
як нової людини у Христі. Бог Отець через Сина у 
Святому Дусі дарує людині нове життя, до повноти 
якого вона покликана дозріти. Цей Божий дар 
християнин пізнає, розвиває і виявляє через добрі 
вчинки. 
 

705 Дар божественного життя, який отримує людина 
у Святих Таїнствах, наділяє її здатністю до 
християнського життя відповідно до отриманої 
благодаті. Жити у Христі означає діяти у Ньому і 
разом з Ним. Така діяльність чинить християнина 
євангельською «закваскою Царства Небесного», яка 
здатна переобразити сучасні йому культуру та 
суспільство (пор. Мт. 13, 33). Ця переображаюча 
дійсність християнського життя розглядається у 
чотирьох вимірах, яким відповідають чотири розділи 
цієї частини Катехизму. 
 

706 Першим виміром буття і діяльності у Христі є 
особисте, внутрішнє життя християнина. Це 
внутрішнє життя особи, що народилася «з води і 
Духа», будується на основних засадах духовного та 
аскетичного життя. Внутрішньоособова переобра-
жаюча дійсність духовноаскетичного ділання є 
основою християнської моралі, правил та засад 
поведінки християнина, його «невидимої боротьби» 
з власним гріхом та зростання у чеснотах. 
 

707 Другим виміром переображеного у Святому Дусі 
християнського життя є християнська сім’я – 
середовище, що забезпечує гідність початку та кінця 
земного життя людини. Божественна Любов, 
дарована чоловікові і жінці в Таїнствах христия-
нського втаємничення та Подружжя, робить їх 
здатними до здійснення Божого задуму щодо 
призначення людської статевості та пошани гідності 
людської особи. Ця пошана охоплює всі періоди її 
починаючи від зачаття та закінчуючи природньою 
смертю. 
 

708 Людське суспільство є третім виміром нового 
життя та діяльності віруючої людини у Христі. 
Суспільство та держава розглядаються як тісто, 
яке християни – євангельська «закваска» – 
покликані піднести та переобразити (пор. Лк 13, 20-
21). Таким зародком Царства Божого та 
переображаючою силою людства є Церква 
Христова, яка через свою єдність, святість, 
соборність та апостольське служіння присутня та діє 
у суспільному житті та просвічує світлом Христовим 
кожну людину, яка приходить на світ. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 33/2017                                               Рік IV 

20 серпня 2017 
11-а по Зісланні Святого Духа. 

Препмуч. Дометія 
 

Глас 2. Єв. 11. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Перше Послання 
Апостола Павла до 

Корінтян 9:2-12 
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НЕДІЛЯ 20.08.2017  
11-а Нд. по Зісланні Св. Духа 
Препмуч. Дометія 
Глас 2. Єв. 11.  
6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
За парафію 
 
ПОНЕДІЛОК 21.08.2017  
Св. Еміліяна; мучч. Єлевтерія і Леоніда  
18.00- Божественна Літургія 
+ Зенон Гливка 
18.45 - Вечірня 
 
ВІВТОРОК 22.08.2017 
† Ап. Матія  
08.00 - Утрення 
18.00- Божественна Літургія 
 
СЕРЕДА 23.08.2017 
Муч. Лаврентія, архидиякона  
08.00- Утрення 
09.00 - Божественна Літургія 
 
ЧЕТВЕР 24.08.2017 
Муч. Євпла  
08.00 - Утрення в Циганку 
20.00 - Божественна Літургія в Криниці Морській 
 
П'ЯТНИЦЯ 25.08.2017  
Мучч. Фотія і Аникити  
18.00- Божественна Літургія 
18.45 - Вечірня 
 
СУБОТА 26.07.2017 
Віддання Преображення  
Преп. Максима, ісповідника  
08.00 - Утрення 
09.00- Божественна Літургія 
 
НЕДІЛЯ 27.08.2017  
12-а Нд. по Зісланні Св. Духа 
Передсв. Успіння  
† Перенес. мощей преп. Теодосія Печерськ.  
Глас 3. Єв. 1.  
6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
За парафію 
 

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ ІII 
У стан подружній мають намір вступити: 
Рожак Марко з Янтару і Зельман Ярина з Великих 
Грибович (Україна). 
 
Хтоб знав про якісь перешкоди, які не дозволяють 
важно заключити це подружжя у совісті зобов'язаний 
повідомити душпастиря. 
 

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ 
В тому тижні у четвер 24 серпня припадає День 
Незалежности України. У наміренні нашої 
Батьківщини відправимо Божественну Літургію о год. 
20.00 в Криниці Морській. Запрошую всіх парафіян 
до спільної молитви. В цей святочний день будьмо 
разом з нашими братами і сестрами, які приїхали до 
нас за працею з України. Нехай наша любов до 
улюбленої країни - України об'єднає всіх нас. 
Занесім нашу молитву Господеві за добробут, 
викорінення ненависти, корупції і зупинення війни. 
Просім для загиблих героїв нашої Батьківщини 
упеокоєння у Господі. Нехай цей святочний день 
Незалежности України буде днем об'єднання 
українців на поселенні. 
20.00 - Божественна Літургія в Криниці Морській 
ul. Teleexpresu 4 82-120 Krynica Morska 

 

 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ В 
КРИНИЦІ МОРСЬКІЙ (KRYNICA MORSKA) 

Від 03 серпня 2017 року о год. 20.00 в костелі отців 
Францішканів буде слижитися Літургія українською 
мовою. 
ul. Teleexpresu 4 82-120 Krynica Morska 
Є також можливість сповіді українською мовою. 
Контакт: о. Павло Поточний тел. +48 796 348 352; 
http://www.cyganek.ndg.pl/ 
 

ПРОБА ХОРУ ПАРАФІЯЛЬНОГО 
В середу 23 серпня 2017 о год. 18.30 відбудеться 
проба парафіяльного хору після вакації. Запрошую 
всіх хористів і всіх охочих до вправляння Церковного 
співу. 

 
КОШЕННЯ ТРАВИ 

Прошу в тому тижні панів з Нового Двору Гд. і 
Желіхова подбати про порядок при кошенні трави. 
Наступні в черзі є панове з місцевостей Янтар 
П'ясковєц, Маженціно. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Надія Бунда - 300 зл; Ігор Борачук - 1 000 зл. 

 

Пригадую що пожертви з дописом "Darowizna na 
cele kultu religijnego". В розчисленні річного 
податку PIT за минулий рік можна відчислити від 
податку. Бажаючі зложити пожертви на ремонт 
парафіяльного дому і церкви можуть вплачувати 
безпосередньо на конто парафії   

Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja 
 w Żelichowie nr konta:  

37 8308 0001 0000 1254 2000 0010 
"Darowizna na cele kultu religijnego" 
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